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L
ongworm is een aandoening die bij koeien en 

pinken hoesten als belangrijkste symptoom 

heeft. Bij schapen komt deze aandoening 

echter zelden voor en ligt de oorzaak van het 

hoesten vaak elders. Uit het verhaal van de veehouder 

leek het te gaan om een bacteriële ontsteking en beslo-

ten we te behandelen met antibiotica. Een week later 

belde ik om te horen hoe het ging en hoewel er nog wel 

gehoest werd, waren de dieren wel opgeknapt. 

Een maand later belde de veehouder dat hij toch niet blij 

was met hoe het koppel het deed. Ik ging langs om de 

dieren te bekijken. Toen we de ooien binnenhaalden, was 

duidelijk dat het hoesten nog niet weg was en dat ze niet 

de gewenste conditie hadden ondanks goede eetlust en 

voldoende aanbod van voer. De slijmvliezen waren roze en 

er was geen sprake van diarree. Ze hadden geen snotneu-

zen maar bij het luisteren van de longen waren wel wat 

bijgeluiden te horen. We besloten om mest te onderzoe-

ken op zowel normale wormen als op longwormen. 

De uitslag van het gewone mestonderzoek viel erg mee, 

350 EPG. Dat is, zeker voor volwassen ooien, geen reden 

om te vermageren. Maar de uitslag van de longwormtest 

was wel degelijk positief! Het koppel is uiteraard meteen 

behandeld. Het hoesten hield niet direct op, de wormen 

die door de ontworming gedood zijn, zijn niet direct weg 

uit te longen. Gelukkig werd het langzaam wel minder en 

de conditie van de ooien beter. 

Uiteraard is de grote vraag hoe dit kon gebeuren. Scha-

pen zijn dan wel gevoelig voor longworm (overigens niet 

dezelfde als bij koeien) maar lopen zelden een voldoende 

grote infectie op om er klachten van te krijgen. Dat dit hier 

wel zo is geweest, heeft waarschijnlijk te maken met het 

weidemanagement. De kudde heeft niet zoveel weide ter 

beschikking en er wordt altijd bijgevoerd met kuil en  

brokken. De weide wordt echter niet stuk gelopen en er 

staat dus altijd wel wat gras. Er staat een schuilstal waar 

graag gebruik van gemaakt wordt en het stuk weide 

om die stal heen wordt daarom zeer intensief gebruikt. 

Omdat de lammeren laat gespeend worden, is de worm-

druk sowieso redelijk groot maar in dit geval is door de 

samenloop van omstandigheden de infectiedruk van de 

longworm buitensporig groot geworden. 

Samen hebben we een weidemanagementplan opgesteld 

om dit in de toekomst te voorkomen. 

Voor mij als dierenarts weer een les dat ‘komt zelden voor’ 

niet betekent ‘nooit’! 

In september werd dierenarts Groenevelt gebeld door een veehouder omdat een paar van zijn vol-
wassen ooien zo hoestten. Deze veehouder werkt ook met koeien en hij vroeg of dit veroorzaakt 
kon worden door longworm. 

Hoestende ooien
Dierenarts&Praktijk
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